
A INAUGURAT
AL METROULUI

TRONSONUL II
BUCUREȘTEAN

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni a fost 
inaugurat cel de-al doilea 
tronson al primei magistrale 
a metroului bucureștean.

Vizita noului tronson____    al 
metroului a început Ia stafia 
amplasată în imediata vecină
tate a marilor întreprinderi 
industriale bucureștene „Repu
blica" si „23 August".

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat care l-au însoțit pe 
secretarul general al partidu
lui a fost salutată cu deose
bită căldură și entuziasm, cu 
puternice și îndelungi aplauze 
de constructorii metroului, la 
care s-au adăugat numeroși 
muncitori, ingineri și tehni
cieni de Ia „23 August". „Re
publica", întreprinderea de 
mașini-unelte, de la alte uni
tăți do pe marea platformă 
industrială, locuitori ai cartie
rului. Ei au dat expresie și 
cu acest prilej sentimentelor 
de dragoste și stimă față de 
partid, față de secretarul său 
general, adresîndu-i din inimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
vii mulțumiri pentru grija per
manentă ce o poartă oamenilor 
muncii. întregului popor. îm
bunătățirii permanente a con
dițiilor lor de muncă și viață.

Nicolae Ceaușescu 
a răSfouns cu prietenie acestor 
calde manifestări de dragoste 
Jr prețuire.

Noua arteră subterană, _ rod 
al colaborării a 45 de institute 
de cercetare, proiectare și în- 
vățămînt superior, 20 de uni
tăți de construcții montaj și 80 
de întreprinderi industriale, 
realizată în concepție exclusiv 
românească, va contribui în 
mod substanțial la îmbunătă
țirea transportului în comun, 
la sporirea fluentei traficului 
din ce in ce mai intens al ~ 
pitalei.

Prin intermediul ei se 
gură o legătură directă a 
rii platforme industriale 
August" — „Republica" 
celui mai mare cartier 
reștean Titan — Balta 
care numără în prezent _
Pe 500 000 de locuitori, cu cen
trul Capitalei și în continuare

Ca-
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ma-
„23 

Și a
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portulmare înte- 
„Semănă-

cu o altă zonă 
res economic 
toarea"

Prin intrarea 
celui de-al doilea 
metroului în lungime de 9 235 
metri, cu stațiile Mihai Bravu, 
Dristor, Leontin Sălăjan, Titan. 
Muncii si Republicii, se va asi
gura o creștere a numărului că
lătorilor de ia circa 50 000 Ia 
peste 200 000 zilnic, cu posibi
lități de sporire a traficului pe 
măsura dotării metroului cu noi 
vagoane de către întreprinderea 
de specialitate din Arad.

Constructorii au invitat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului să efectu
eze o călătorie pe noul tron
son al metroului.

In stațiile metroului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat de prim-secretarii comite
telor de partid ale celor șase 
sectoare ale Capitalei, intîmpi- 
nat cu deosebită bucurie, cu 
stimă și recunoștință de nu
meroșii bucureșteni prezenți la 
acest eveniment.

In încheierea vizitei, la sta
ția Unirii, secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii. a consemnat pe cea de-a 
doua filă a Cărții de onoare a 
constructorilor metroului :

„Cu ocazia inaugurării celui 
de-al doilea tronson al metrou
lui bucureștean. îmi face o 
deosebită plăcere să adresez, in 
numele 
de stat 
le mai 
tanților 
citorilor. specialiștilor si mili
tarilor armatei noastre, care 
și-au adus contribuția la în
făptuirea acestei noi și remar
cabile realizări tehnice si ar
hitectonice. in spațiul urbanis
tic al Capitalei. Acum, la în
ceput de Nou An. vă adresez, 
dragi constructori, urări de noi 
și tot mai mari succese în ac
tivitatea viPoare, multă sănă
tate și fericire !“

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat din nou 
pe constructorii metroului, și 
le-a cerut ca, în continuare, 
să lucreze mai repede, mai 
bine și mai ieftin. Secretarul 
general al partidului a adresat, 
totodată, constructorilor me
troului tradiționala urare 
„La mulți ani !“

de

în exploatare a 
tronson al

pe

conducerii de partid si 
si al meu personal, ce- 
calde felicitări proiec- 
si constructorilor, mun-
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HANDBAL1ȘT1I NOȘTRI

AU CÎȘTIGAT TURNEUL

DIN SPANIA
MADRID (Agerpres). — Tur

neul internațional masculin de 
handbal de la Bilbao a fost 
clștigat de echipa României 
care în final a învins cu scorul 
de 24—21 selecționata Ceho
slovaciei. Cu o zi mai înainte, 
handbaliștii români întrecuseră 
cu 36—21 reprezentativa Țării 
Bascilor.
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ÎNTRE CONCURSURI DE SĂNIUȚE, 
SCHI Șl DRUMEȚII

VICI08I0ȘI ÎN IUI! ALOI
RUG8YȘTil Of LA CR1VITA ROȘIE

a treia victo- 
său de patru 
Britanie, în- 

Reading, for-

Echipa de rugby Gnvița Ro
șie a înregistrat 
rie, din turneul 
jocuri în Marea 
vingînd Ieri, la
matia Abbey R.T'.C. cu 13—3 
(9—0). Partida a fost organizată 
cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de existență a clubului- 
gazdă. Ca și în celelalte me
ciuri, jucătorii 
sat o frumoasă 
tatorilor.

Pe un teren 
byștii bucuceșteni s-au impus, 
la capătul unei partide foarte 
disputate, prin cele două e- 
seuri înscrise de Tudor și prin 
punctele realizate de I. Cons
tantin (l.p. și transformare).

români au 14- 
impresie spec-

desfundat. rug-

0 indii!orirc prioritară a marilor cluburi: creșterea potențialului olimpic!

La „Olimpia", FRUMOASE (Șl REALIZABILE) PROMISIUNI
DE VALORIFICARE A MARILOR REZERVE

Așteptată cu deosebit interes 
și de către tineretul studios 
din Țara de Sus a Moldovei 
(am numit pe elevii suceveni), 
vacanța de iarnă și-a intrat în 
drepturi, incă din prima deca
dă a lunii decembrie. Zăpada 
abundentă așternută inițial a 
favorizat organizarea' unor reu
șite concursuri de săniuțe și 
schi (fond și probe alpine), în
deosebi in așezările cu tradiție 
în sporturile sezonului alb, 
Vatra Dornei, Cimpulung Mol
dovenesc și Rădăuți. In aceas
tă ultimă localitate, prioritate 
au avut patinajul și hocheiul 
pe gheață. Tot în primele zile 
ale vacanței de iarnă a fost 
dată in folosință pista de pa
tinaj din municipiul Suceava, 
care a însemnat pentru sute 
de copii și tineri o ispititoare 
invitație pe luciul gheții.

Din păcate, încălzirea 
mii, in aproape toate județele 
țării, a restrins, deocamdată, 
aria de desfășurare a activită
ților elevilor in sporturile 
iarnă, limitată la zone 
gerul a mai stăruit 
Candreni, Iacobeni, 
Botoș-Fundu Moldovei 
Dar previziunile meteo 
se înțeleagă că ninsorile 
reveni cit de curind, așa 
bucuria unor întreceri de să
niuțe, de schi sau de patinaj 
nu se va opri la primele zile 
de vacanță...

Paralel, elevii din județul 
Suceava sint prezenți la di
verse concursuri și competiții 
organizate aproape In fiecare 
școală, la cluburile de vacanță 
din principalele Orașe și din-

de 
in cart 
(Dorna 

Crucea, 
j.a.). 

dau sd
vor 
că

’(Continuare în nag. 2—3)

După prima etapă In Divizia „A“ de handbal feminin

Clubul Olimpia, una dintre 
cele mai cunoscute unități 
sportive bucureștene, a realizat, 
mai aleâ în ultima vreme, im
portante obiective pe calea a- 
firmării sale in arena mișcării 
sportive din țara noastră, con
tribuind într-o măsură tot mai 
mare la reprezentarea sportu
lui românesc în marile compe- 
tiț; internaționale. Recenta ple
nară — darea de seamă pre
zentată de președintele clubu

ri. prof. Aurel Dobincă — și 
.'zbaterile care au avut loc cu 
■est prilej au subliniat fap- 

că prin sprijinul comite
ri de partid al sectorului III 
îndrumarea judicioasă ' din

partea Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
au fost create la Olimpia con
diții deosebite pentru pregăti
rea tineretului sportiv — te
renuri reamenajate, săli de 
sport și alte construcții, o bu
nă bază materială — ceea ce 
permite ca în cele 16 secții să 
poată fl cuprinși peste 800 de 
sportivi anual- în ultimii 5 ani 
tinerii sportivi pregătiți de co
lectivul de specialiști de aici, 
profesori de educație fizică, 
antrenori și tehnicieni, au re
alizat 165 de titluri de cam
pioni naționali la 13 ramuri de 
sport și au stabilit un număr 
de 129 noi recorduri republica

ne la ramurile de sport : tir, 
haltere, atletism, ciclism și 
înot. Clubul a adus o impor
tantă contribuție la realizarea 
obiectivelor de performanță pe 
plan internațional a federațiilor 
de specialitate : contribuția la 
obținerea unei medalii de bronz 
la J. O. de la Moscova prin 
sportivele Rodiră Frîntu și Ana 
Iliuță la proba de 8+1 la ca
notaj, locul 5 la haltere prin 
sportivul Dragomîr Cioroslan, 
locul 7 la proba de 1 500 m

Viorel TONCEANU

PROMOVATELE AU ÎNCEPUT 
SĂ ADUNE... PUNCTE!

9 Zoranca Șlcianovici, prima lidera a eficacității I 
® Disciplina nu s-a întronat la toate echipele

(Continuare in pag. 2-3)

GIMNASTICA MASCULINĂ IN EFORTURILE 
DE CLĂDIRE A UNEI NOI ECHIPE

Ciștigător a trei medalii de aur la Universiadă (echipe, indivi
dual compus și cal cu minere) și a medaliei de argint (la cal) la 
„europene", Kurt Szilier este, fără îndoială, cel mai bun gim

nast al țării in 1981.

într-o măsură mai mare de- 
cît în cazul disciplinei femini
ne, gimnastica masculină a fost 
caracterizată în anul 1981 de 
preocupări vizînd întinerirea și 
alcătuirea unei noi echipe re
prezentative, în condițiile în 
care maeștri reputati ca Dan 
Grecu, Nicolae Oprescu și Ion 
Checicheș — care au îmbrăcat 
de nenumărate ori, în ultimii 
ani, tricourile echipei reprezen
tative — au trebuit să cedeze 
locul schimbului următor. De 
fapt, această tendință de con
turare a unei noi formule de 
echipă națională reiese cu cla
ritate din însăși componența e- 
chipelor românești care au par
ticipat la principalele eveni
mente sportive ale anului 
Campionatele europene de la 
Roma. Jocurile Mondiale Unl-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2—3)

A XXIV-a ediție a campio
natului diviziei „A" de handbal 
feminin a debutat duminică nu 
numai cu meciuri atractive, ci 
și cu o seamă de surprize, din
tre care cea mai mare este in- 
fringerea deținătoarei titlului și 
a „Cupei României", Rulmen
tul Brașov, de către „vecina" 
sa. C.S.M. Sibiu. Reintrate în 
primul eșalon valoric după ani 
buni de muncă în divizia ..B“. 
sibiencele au avut un start 
promițător (nici măcar pe teren 
propriu, pentru că partida s-a 
disputat la Mirșa, la vreo 30 de 
kilometri de Sibiu) datorat, în 
mare măsură — după cum ne 
relata corespondentul nostru 
local — formei excelente a 
portăriței Hajnal Palfi. Iată că 
după ce s-a remarcat și cu pri
lejul „Trofeului Carpați". tînă- 
ra apărătoare sibiancă își men
ține forma bună, un cîștig. de
sigur, pentru echipa sa, dar și 
pentru „naționala" de tineret. 
Ne-a mai arătat această primă 
etapă de campionat că Univer
sitatea Timisoara, avîndu-1 la 
cîrmă pe reputatul tehnician 
Constantin Lache, și-a depășit 
propria-i condiție, obținînd în 
deplasare o victorie categorică 
(după proporțiile scorului) in 
fața unei formații solide (Uni
versitatea Cluj-Napoca). nu lip
sită de veleități. Să consem
năm. la același capitol, și cele 
3 puncte (foarte, foarte preți
oase) cu care s-au întors acasă 
loan Haraga și elevele sale de 
Ia TEROM Iași, aducîndu-le da 
la Baia Mare unde, se știe, nu 
sint tocmai ușor de obținut

Dar iată, etapa I ne face să 
tragem și un nedorit semnal 
de alarmă. Nu toate • echipei» 
au avut răgaz — în lunga pe
rioadă de la terminarea cam
pionatului trecut — să consoli
deze un capitol central al jocu
lui, la fel de important ca teh
nica sau tactica : DISCIPLINA. 
La București, de pildă, în par
tida Progresul — Confecția, 
s-au comis vreo 70 de faulturi, 
în timp ce la Bacău (Știința — 
Textila Buhuși) au fost dictate 
30 de minute de eliminări, adi
că exact o... repriză de meci 1 
A fost vădit efortul tuturor ar
bitrilor de a sancționa prompt 
jocul dur. neregulamentar, ca
valerii fluierului" fiind obligați 
— conform noilor norme ale 
F.I.H, — să reprime orice in
tenție de a transforma jocul de 
handbal în... lupte I Din păca
te. deciziile lor au fost însoțite 
de proteste venite de pe banca 
rezervelor, acolo unde se află 
și antrenorii. Obligația tehni
cienilor care pregătesc echipele 
este să-și învețe elevele să 
facă față unui joc angajant dar 
„curat", să se gîndească mereu 
la faze de meci frumoase, 
spectaculoase, și nu la moda
lități de a-șl obstrucționa ad
versarele de pe teren.

Este îmbucurător. In orice 
caz. faptul că noul campionat 
a început sub semnul unui e- 
chilibru valoric, „noile venite* 
încheind partidele cu... zestre l

Ion GAVRILESCU

(Continuare in paț. 2-3)



CiMPINĂ DOREȘTE•» SĂ-ȘI MENȚINĂ GIMNASTICA MASCULINA IN EFORTURILE
0 POZIȚIE DE FRUNTE DE CLĂDIRE A UNEI NOI ECHIPE

IN „SPORTUL PENTRU TOTIu
(Urmare din pag. 1)

Cimpina sportivă se identifi
că cu cîteva asociații în care 
preocuparea pentru antrenarea 
tineretului în exercițiul 
apare ca o dominantă, 
dintre acestea. „Energia", de
ține de aproape un deceniu un 
loc de frunte. O treime dintre 
angajații întreprinderii meca
nice din Cimpina (pe lingă ca
re ființează această asociație 
sportivă) pot fi întîlnrți dumi
nică de duminică — și. oricum, 
ta concediile lor de odihnă — 
tn acțiuni de drumeție organi
zate pe întreaga Vale a Praho
vei. începînd cu „Fîntîna cu 
Cireși". Sinaia, Cota 1500, Buș
teni ș.a.m.d. 
liber j se 
la locul de 
în ateliere 
ehiar și i 
competițiile 
organizate îndeosebi la fotbal, 
volei. handbal. în genere la 
Jocuri", cu reușite — in ceea 
ce privește participarea ți pres
tația — din partea reprezen
tanților secțiilor Armături in
dustriale, Scule-foraj, mecanic 
L Mecanic-energetie si 
arări la cald. Adunarea 
re de seamă și alegeri 
ta relief munca unor 
activiști sportivi voluntari, ta 
frunte cu președintele „Ener
giei". ing. Ion Sfetcu, dorința 
tutwor membrilor acestei aso
ciații sportive ca anul 1982 să 
coincidă cu noi reușite în acti
vitatea sportivă de masă, cea 
recreativ-turistică, chiar ți tn 
condițiile în care baza materia
ls rămîne un deziderat.

Cu promisiuni dintre cele 
mai frumoase s-au desfășurat 
șl lucrările adunării de dare 
de seamă și alegeri a asociației 
sportive Tînărul petrolist, a Li
ceului industrial de petrol. A- 
dică se dorește să se realizeze 
cuprinderea tuturor elevilor In 
activitatea sportivă de masă 
(la gimnastica de înviorare ta 
cămine, în pauza de gimnasti
că), la trecerea probelor Com
plexului ..Sport și sănătate", ta 
eonctirsurile atletice inter-cla- 
se, în campionatul pe asociație 
(fotbal, volei, handbal, șah, te
nis de masă). la competițiile

fizic 
Una

Mersului în aer 
asociază gimnastica 
muncă, practicată 
și secții (uneori 

individual, acasă), 
pe cercuri sportive

Prelu- 
de da- 
a scos 
harnici

de cros. Iar lunar, la dumini
cile cultural-sportive, adevăra
te actiuni-sinteză a activității 
ce se desfășoară cu elevii (bă
ieți și fete) în cadrul „Dacia
dei" și a Festivalului Național 
„Cîntarea României". Prof. Lu
ca Henegar este ferm convins 
că „în 1982 elevii de la Tînărul 
petrolist au toate șansele să a- 
Sigure asociației lor poziția de 
lideră între unitățile de invă- 
tămînt din localitate. Va con
tribui la aceasta nu numai re
ceptivitatea elevilor pentru 
sport, ei și sprijinul pe care ci 
11 primesc din partea condu
cerii liceului, * corpului profe
soral".

Asociație sportivă cu o înde
lungată tradiție în angrenarea 
tineretului în practicarea con
tinuă a exercițiului fizic. Po
iana Cimpina (mai bine de 60 
la șută membri activi) și-a pro
pus. la recenta adunare de da
re de seamă și alegeri, să im
pulsioneze acțiunile specifice 
organizate cu masa de anga
jați — crosurile, cupele pe ra
mură de producție, campiona
tele pe cercuri sportive și. mai 
ales, relansarea 
locul de muncă, 
In ultima vreme 
numită stagnare.
mat susținui al comitetului sin
dical, eu participarea ți mai 
entuziastă a membrilor U.T.C. 
va fi posibil — ținea să subli
nieze Constantin 
secretar al asociației 
Poiana Cimpina — ea 
Meetivele stabilite ta 
ea și altele care, fără 
vor apărea din inițiativa Iubi
torilor de sport, să fie îndepli
nite In cît mai bune condiții.

Cum am amintit, tradiția în
delungată, pe plan sportiv, sta
tornicită Ia Poiana Cîmplna o- 
bllgă, firește, la depășirea 
unul anumit plafon și la în
scrierea într-un mod mai con
vingător a tinerilor de aici In 
sfera atît de accesibilă a spor
tului pentru toti !

Tîberiu ST AM A

gimnasticii la 
activitate care 
a marcat o a- 
„Cu sprijinul

Mînzăreanu, 
sportive 
toate o- 
adunare, 
îndoială,

versitare de la București, Cam
pionatele mondiale de la Mos
cova si chiar Campionatele bal
canice de la Serres. din Gre
cia, competiții pe baza cărora 
facem cîteva aprecieri privind 
gimnastica noastră masculină.

Derulînd cronologic evenimen
tele. să menționăm că la cam
pionatele europene de la Roma 
echipa noastră s-a prezentat cu 
doi debutanțj, Emilian Nicula 
și Octavian Ionașiu, gimnaști 
tineri, de reală perspectivă, din 
vechea generație doar Kurt Szi- 
lier menținîndu-și locul. După 
cum se știe, continuînd o fru
moasă tradiție, aceea a cuceri
rii de medalii în campionatele 
europene, gimnaștii români 
s-au întors din capitala Itajiei 
cu o medalie de argint, obținu
tă de multiplul campion al 
tării noastre. Kurt Szilier. la 
cal cu minere. Să mai reținem 
că Emilian Nicula, creditat cu 
șanse la bară fixă, a reușit să 
se califice în finală la acest a- 
parat, dar nu s-a clasat decît 
pe locul 6. Desigur, ne bucură 
medalia de argint cucerită ln- 
tr-o prestigioasă întrecere in
ternațională. dar ni se pare ne
cesar să subliniem că în timp 
ce gimnastica românească a 
marcat două prezențe în fina
lele pe aparate, gimnaștii fran
cezi au avut cinci, cei din Un
garia și R F.G. — cite patru. 
De asemenea, socotim că locu
rile ocupate de reprezentanții 
noștri în clasamentul indivi
dual compus (Kurt Szilier — 
18. Emilian Nicula — 19, Octa
vian Ionașiu — 24) stat destul de 
modeste, după cum socotim că

neglijarea unui aparat (inelele) 
care ne-a adus 
ani răsunătoare 
nefirească și ar 
lele să se afle 
rului nostru i 
pgntru viitoarele mari întreceri 
internaționale.

într-o altă importantă com
petiție, Universiada, gimnastica 
noastră masculină s-a impus 
cu autoritate, obținînd locuri 
fruntașe atît pe echipe cît șl 
ta clasamentul individual. După 
părerea noastră. succesele de 
la Universiadă merită o apre
ciere cu atît mai mare cu cît 
la București au fost prezenți, 
printre alții, Iuri Korolev, Ar
tur Akopian, Li Ning și Li 
Yuejiu, sportivi care s-au nu
mărat ulterior. în noiembrie, 
printre fruntașii Campionatelor 
mondiale de la Moscova, pri
mul cîștigînd chiar titlul de 
campion absolut al lumii. Și, 
totuși, la Universiadă Kurt Szi
lier, Emilian Nicula, Dan Odor- 
hean și Romulus Bucuroiu, 
componenții echipei noastre 
studențești, s-au aflat pe pri
mul plan al competiției, cuce
rind un impresionant buchet 
de medalii de aur — pe echi
pe. la individual compus (Kurt 
Szilier), la sol (Dan Odorhean), 
cal cu minere jKurt Szilier) șl 
bară fixă (Emilian Nicula).

Adevărata „probii de foc" a 
anului competițional a fost, fă
ră îndoială. Campionatul mon
dial de la Moscova, examen 
greu, de prestigiu, de mare 
responsabilitate pentru tînăra 
noastră echipă. Intr-adevăr tî
năra, pentru că nu mai puțin 
de patru debutant! au urcat pe 
podiumul de concurs In sala 
„Olimpiiski" : Emilian Nicula,

timp de multi 
succese este 

■ trebui ca ine- 
în atenția fo- 

de specialitate

Valentin Piu.ca, Dumitru Sirbu 
și Octavian Ionașiu. Spre cins
tea lor, tinerii noștri gimnaști 
au avut o comportare meritorie 
s-au străduit să pună cît mai 
bine în valoare pregătirea e- 
fectuată, au avut prestații a- 
preeiate în multe probe. Dar, 
în absenta unui lider autentic, 
de incontestabilă valoare inter
națională, gimnaștii noștri n-au 
reușit decît un modest loc 9 pe 
echipe, avînd în față reprezen
tativele Ungariei, Franței, R.F. 
Germania și S.U.A., formații
cu care. în anii trecuți, se lup
tau pentru locurile 5—7 ale
campionatelor mondiale. Califi 
carea a trei sportivi români în 
concursul care a desemnat 
campionul mondial absolut 
(deci printre primii 36) și si
tuarea lor în primii 30 (Nicula 
— locul 24, Szilier — 28, Geor
gescu — 30) reprezintă, desi
gur, o prea mică consolare 
pentru Recalificarea nici unui 
gimnast român in finalele pe 
aparate și necucerirea, deci, a 
nici unei medalii.

Sîntem convinși că această 
nouă echipă a României are 
perspective reale ca, într-un 
timp scurt să se rodeze în fo
cul marilor întreceri și să ob
țină în viitor rezultate 
mai bune. Dar 
posibil numai în 
munci pasionate, 
ruire, neobosită.
moșul succes 
Juniori la Balcaniada 
Belgrad va fi Și el ur 
lent în eforturile car 
întreprinde pshțru <• 
ca noastră masculi 
noi trepte spre 
internațională.

I
I
I
I
I

Interviul
Intre dout 

bine spus , 
fotbalistică, 
Halagian es 
ta anii prez 
ciatul antre' 
rezultate tr.' 
lente rezuilta. 
cucerirea titi 
ta vară, Hal 
tinăra echip 
norabil loc ' 
dreptul să 4 
U.E.F.A.), 'a 
cembrie Tn?! 
plonat cu r 
teptat loc 4, 
gian recidivz 
zultate buj j 
ceastă

ACTUALITATEA LA HOCHEI
artificial din 

s-a desfășurat 
seria a H-a a 
republican de 

juniori II. Echi-

O- 
pe 

re-
Pe patinoarul 

Sf. Gheorghe 
turul III din 
campionatului 
hochei pentru
pa Progresul M. Ciuc (antren» 
Comaroni Laszlo) a dștlgat 
toate meciurile susținute. lntre- 
cînd cu 10—2 pe Unirea Tg.

Secuiesc, 
dorheiul 
C.S.S. Sf. 
zultate : 
T—2 cu Tîrnava Odorheiul Se
cuiesc și 3—0 cu Unirea Tg. 
Secuiesc. Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc — Unirea Tg. Secu
iesc 4—3. (Gh. BRIOTA — co- 
resp.)

8—2 pe Tîrnava 
Secuiesc si 3—1 
Gheorghe. Alte 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe

« SALA POLIVALENTA din 
Rm. Vîlcea a găzduit, recent, 
competiția „Cupă Păcii" (la
minifotbel), organizată de
Clubul sportiv din localitate. 
Au participat echipele (clasate 
tn ordine) C.S.Ș. Rm. Vîlcea, 
C.S.Ș. Caracal, C.S.Ș. Curtea 
de Argeș și Că. Chimia Rm. 
Vîlcea. Cel mai tehnic Jucă
tor: Ștefan Mitrică (Caracal); 
Cel mai bun portar: Valentin 
Chlorăscu (Curtea de Argeș) ; 
Cel mai bun apărător: Au
gustin Aurelian (C.S.Ș. Rm.
Vîlcea). Golgeterul competiției: 
Aurelian Ghiță (C.S.Ș. 
Vîlcea). e LA----
„HEBE" din Sîngiorz 
cut pregătiri intense 
cazarea a peste 400 
dențl. Aceștia — în 
vacanței de iarnă —

timișorean dispute <fc bun ni
vel tehnic spectacular. Cupa 
pusă In joc a fost ci ști ga ui 
de selecționata Timișoarei, 
care a acumulat un număr de 
97 puncte. Următoarele clasa
te : Hm. Vîlcea 33 p, Drobeta 
Tr. Severin — 25 p, Bocșa — 23 
p. Câștigătorilor (pe categorii) 
le-au fost acordate diverse 
cupe, diplome șl materiale 
sportive A UN INTERESANT 
CONCURS DE CROS s-a des
fășurat, nu de mult, tn loca
litatea Drăgășani, pe aleile 
stațiunii de cercetări hortlvi-

Rm. 
HOTELUL 

s-au fă- 
pentru 

de stu- 
perioada 
vor par

ticipa la concursurile de să
niuțe și schi precum și la di
verse manifestări culturale or
ganizate In frumoasa stațiune 
bistrițeană. • ORGANELE 
SPORTIVE din orașul Sibiu 
și-au desemnat cei mal buni 
sportivi ai anului 1991. Locul 
I a fost atribuit săritoarei In 
apă Ruxandra Hociotă (C.S.Ș. 
Sibiu) (locul m la Univer
siadă la trambulina de > m), 
locul II — gimnastei Mlhaela 
Stănuț (C.S. Sibiu), iar al 
m-lea judooanului Sebastian 
Geană (Carpațl Mîrșa) • LA 
SOVATA, In apropierea bazei 
de agrement Ursu, se află in 
curs de finisare » arenă de 
bowling (joc cu 10 popice) cu 
instalație automată de ridi
care a popicelor •. A DOUA 
EDIȚIE a „Cupei sindicatelor" 
la box, organizată de 
C.M.E.F.S. Timișoara, a adus 
la start 42 de practicanțl al 
sportului cu mănuși din «ra
sele Rm. Vîlcea. Drobeta Tr. 
Severin, Bocșa șl. firește, Timi
șoara. Juniorii (mici ți mari) 
*1 seniorii au oferit la fle
care gală numerosului public

tloole. Concursul, la prima sa 
ediție, dotat cu „Cupa C.S.Ș. 
Drăgășani", a., reunit la atari 
peste 300 de elevi sportivi pro- 
venlțl «Un cluburile școlare 
Rm. Vîlcea, Caracal, Roșiorii' 
de Vede și din Drăgășani. Ex
celentă organizarea asigurată 
de CJS.Ș. din localitate (direc
tor Marian Bunea), club care 
de-a lungul anilor a furnizat 
elemente de valoare atletismu
lui nostru. Exemple — Ștefa- 
nia Predut, vicecampioenă 
republicană de tineret. Mioa
ra Ungureanu, componentă a 
iotului reprezentativ etc. • 
LA CLUBUL SPORTIV CR1- 
ȘUL din Oradea, neobositul 
fotoreporter al ziarului local 
..Făclia-, Stefan Vilidar, ex
pune 20 de fotografii inedite. 
Tematica — frumoasa aventu
ră a echipei de polo Crișul 
m „Cupa cupelor", competiție 
desfășurată, cum se știe. In

LA OLIMPIA, FRUMOASE (și realizabile) PROMISIUNI
cluburi. Și trebuie spus că în 
bună măsură s-a reușit acest 
lucru. A fost depășit, astfel, 
planul de cuprindere la pregă
tire cu 52 de sportivi, s-au 
stabilit un număr de 22 recor
duri (față de 8 propuse ini
țial), sportivii clubului au cîș- 
tigat 35 de titluri de campioni 
naționali și 20 de locuri 2—3 
în campionatele republicane. 
La aceste succese și-au adus 
contribuția secțiile de tir. ca
notaj, haltere, pentatlon mo
dern, box, atletism, călărie și 
popice. Privind aportul spor
tivilor clubului Ia realizarea 
calendarului de competiții in
ternaționale al federațiilor, s-a 
subliniat că, un număr de 68 
de tineri de la Olimpia au fă
cut parte din loturi naționale, 
aducînd sportului românesc c’fc 
la competițiile mondiale și in
ternaționale la care au partici
pat 48 de medalii din care 22 
de aur. O frumoasă contribu
ție și-a adus clubul la -marea 
reușită a Universiadei de la 
București.

Plenara clubului a scos în
să în evidență și o seamă de 
greutăți și neajunsuri în mun
ca unor cadre tehnice, în unele 
secții care de ani de zile men
țin în pregătire sportivi cu 
slabe rezultate,' fără perspecti
vă, astfel de situații manifes- 
tîndu-se la grupele de nivel 
II și III la atletism, de nivel 
HI la baschet și haltere, de 
nivel II la judo și ciclism, în 
toate grupele de rugby ca și 
în grupele de nivel I la pen
tatlon și eaiac-canoe. De a- 
semenea, s-a subliniat că în 
general există condiții să fie 
ridicată ștacheta performanțe
lor de mare valoare, că în sec
țiile clubului Olimpia sînt po
sibilități pentru ca la J.O. din 
anul 1984 sportivii de aici să 
obțină sau să contribuie la ob
ținerea a 3—4 medalii și 12—15 
puncte la ramurile de sport : 
canotaj, tir, atletism, haltere, 
călărie și box. Pentru aceasta 
este nevoie de o mai bună co
laborare cu federațiile de spe
cialitate. Orientările de viitor 
ale clubului pun accent îndeo
sebi pe îmbunătățirea muncii 
de selecție, a activității la ni
velul juniorilor și îndeosebi a 
junioarelor. Se va pune ac
cent pe creșterea gradului de 
responsabilitate al cadrelor fată 
de sarcinile stabilite, cerîndu-Ie 
acestora pasiune ți dăruire ta 
muncă, disciplină și seriozita
te, o mai bună activitate de 
educație cu sportivii, formarea 
acestora în spiritul atașamen
tului față de club, a dragostei 
fată de sportul practicat. Par- 
tlcipanții la discuții s-au an
gajat să depună toate efortu
rile pentru ca unitatea ta care 
activează — clubul Olimpia — 
să contribuie la afirmarea tot 
mai strălucită a sportului ro
mânesc pe arena internațio
nală.

(Urmare din pag. 1)

plat prin Maricica Puică, fiind 
realizate patru puncte olimpice. 
De asemenea, au fost ciștigale 
5 medalii la campionatele mon- 

, diale, 8 medalii la campiona
tele europene, 32 de medalii 
obținute la campionatele balca
nice, 24 de medalii la con
cursurile și turneele din calen- 
daral federațiilor de speciali
tate.

O prezentă remarcabilă a a- 
vut clubul Olimpia în marile 
acțiuni și competiții organizate 
sub genericul „Daciadei".

La începutul acestui an con
ducerea clubului și-a propus 
să mobilizeze întregul potențial 
uman de care dispune pentru 
ca. folosind condițiile create, să 
realizeze un salt calitativ în 
pregătire, reflectat ta valoarea 
performanțelor interne și in
ternaționale, chiar în condițiile 
ctod a pornit în 1981 cu un de
ficit de 29 sportivi de nivel 
republican — plecați la alte

orașul iugoslav Split, unde ti
nerii poloiști orădenl au ob
ținut • remarcabilă perfor
manță : locul H. ® CEL MAI 
BUN SPORTIV al județului 
Brașov pe 1981 a fost decla
rat Gheorghe Bircu (Steagul 
roșu), care s-a clasat pe lo
cul secund al categoriei 52 kg 
la întrecerile de lupte libere 
ale Universiadei ’81. © UNA 
DINTRE cele mai vechi echi
pe de popice din Baia Mare, 
Fulgerul P.T.T.R., a fost eli
minată din campionatul jude
țean Maramureș pentru 
neprezentări la meciuri, 
eeastă formație a fost

trei 
A- 

_____________  _ _ ___ ani 
de-a rlndul fruntașă In între
cerile locale, iar acum, din
hpsă de interes pentru echi
pă din partea conducerii aso
ciației sportive, se află In a- 
lara activității competițonale. 
Arena echipei „Fulgerul" este 
țl ea intr-o stere jalnică... • 
ANUL ACESTA Întrecerile 
„Cupei recoltelor bogate", 
competiție organizată de Co
mitetul județean Mehedinți 
U.T.C., a atras In concursuri
le de atletism, volei, handbal, 
fotbal aproape 30 000 de tineri 
din satele mehedințene, Iar 
finala, care a avut loc luna 
trecută bl comuna Gruia, a 
fost un adevărat festival al 
sportului sătesc. • PIRTIA DE 
SCin „Bradul" și porțiunea 
de jos a celei de sub „Tele
feric* din Poiana Brașov au 
fost, recent, radioficate. Me- 
gafoanele transmit muzică (pe 
ritm de vals se lnvață_ mai 
repede < 
anunțuri 
ce nu 7) 
men tare 
pători.

Relatări 
Ștefan, I. 
Crețu, M. 
Gruia, L. 
G. Carol.

___ ____ ___  . mai 
cristianele...), ' diverse 

I pentru turiști șl (de 
lecții cu noțiuni ele- 
peritru schiorii tnce-

de la: N. Pop, N. 
Ionescu, L Hie, C. 
Dediu, I. Ghișa, C. 

Chlra, V. Manafu și

HANDBA»
Ufrnure 'll.

mult
aceasta va fi 
conduc’
plin

Poati 
al gi.

A. MARCU,
In „memorialul m. viziru

LA TENIS
Tînărul Adrian Marcu a cîș- 

tAgat competiția de tenis „Me
morialul Marin Viziru", prima 
sa victorie importantă în ca
riera de sportiv, învingînd în 
turneul 1—4 pe Cristinel 
fănescu cu 6—4, 6—3, pe Mihai 
Tăbăraș cu 6—2, 6—3 și pe Li- 
viu Mancaș w.o. Pentru locul 
2 : Ștefănescu — Tăbăraș 6—1, 
4—6. 6-3.

DIVIZIA „A“

DE

I punct Confecția 
cîte 3 Hidrotehnic 
Sibiu

TROFEUL EFI> 
1. Zoranca Ștefan*

sitatea Timișoai 
luri
Dorina Damian 
tea Cluj-Napocaj 
Eva Gaal-Mozsi 
cău) — 11
Angela Avădanei 
Iași), Virginia 
nescu (Confecția 
Iuliana Dimofte i 
ca Constanța) și 
go (Mureșul Tg. Mureș) — 
cite 8
Maria Manta (Progresul 
București) și Valentina Tur- 
batu (TEROM Iași) — cîte î 

Programul etapei a n-a (30 de
cembrie) Tg. Mureș : Mureșul — 
Textila Buhuși. Timișoara : Uni
versitatea — Hidrotehnica Cons
tanta, București (sala Floreasca, 
de la ora 18) : Progresul — Uni
versitatea Cluj-Napoca, Brașov : 
Rulmentul — Confecția București, 
lași : TEROM — C.S.M. Sibiu, 
Bacău : știința — Constructorul 
Baia Mare.

2.

1

4.

5.

\ A A.1AVJJVX 
Constanti- 
București), 

(Hidrotehni- 
Maria Dor-

I
I
I
I
I
I

CARNET DE
(Urmare din pag. 1)

tr-o, serie de centre de co
mune. Prof. Dragoș Macovei, 
secretar al C.J.E.F.S. Suceava, 
ținea să scoată in relief faptul 
că la Gura Humorului, Fălti
ceni, Solea, Șiret, Dorna Arini 
fi Ciocănești, în multe alte a- 
țezări ale județului, elevii, ca
drele didactice, factorii din con
ducerea consiliilor populare 
n-au așteptat prea multe în
demnuri pentru 
activităților sportive de 
canță, ci, 
demnă de 
seama de 
(fi evident 
și-au adus 
zarea unui
trecerilor, fie în cadrul „Cupei 
Pionierul", a „Cupei Cluburi
lor sportive școlare"- (acolo

organizarea 
va- 

într-o conlucrare 
toată lauda, ținînd 
preferințele copiilor 
de condițiile locale), 
contribuția la reali
start lansat al în

iu-a interes: 
tatea. Am - 
fundaș. cen 
nevoie și 1- 
pe care-1 
teștl. Am i" 
veam și tri 
nn mai jur

In sala ,j 
Neamț s-a 
zile, Cupa , 
nlfotbal, aju 
participat ec1 
tive școlare’ 
Blcaz, Focș 
cuci șl Pia( 
fost ciștigal 
sportive din 
tă de Glnrt 
JațL t’jjgȘ

pel 30 Deci
Mai treb 

parte dinți 
află pe di) 
canță, la ț 
cabane — 
— marcina 
pentru 
excursii, ; 
de orientai 
foarte bint 
iarnă. Ceri 
școli reprt 
ciații spori 
Invățămînt; 
canța, iată 
primă n-Â 
bord alttv^ 
piu repeai 
nele vizita 
vind frum, 
jos. Și zill 
s-au termi

.«



I DL LA JUCĂTORII MEI ?
M DE SACRIFICIU, CURAJ,
ICTORIE. Șl ÎNCĂ UN LUCRU

)CIPLINĂ EXEMPLARĂ14
ti. HALAGIAN, un adevărat constructor de echipe
a, sau mal 
,iă vacantă 
;ie cu Florin 
.enită. Ca și 
n 1981 apre- 

'.vuț din nou
După exce- 

.intre care și 
campioană — 

Isa noua și 
,>d pe un o- 
:e i-a dat 
la

» de 
de 
un

FI.
.eu ta re- 
“ reușit a- 

lăudabilă

Cupa 
C de- 
cam- 
neaș- 
Ha Ia

necesități l-am adus și pe Onu- 
țan, jucător cu experiența Di
viziei „A“. Lică a vrut să ple
ce și nu-I puteam ține cu sila, 
devenise și student Ia Bucu
rești, dar prin venirea lui Cățoi 
am cîștigat, pentru că am găsit 
omul de care aveam mare ne
voie la mijlocul terenului, mai 
ales că e un jucător multilate
ral.

— Deci, rațiuni pur fotbalisti
ce. Ce aMe lucruri importan.te 
au concurat la ascensiunea echi
pei, la consolidarea ei ?

— Disciplina, mai 
fara terenului de 
nut tot timpul — 
teșii — la crearea, 
de muncă, cinstit, 
responsabil. înainte, 
destui jucători făceau ce vroiau. 
Lipseau la un moment dat... 8 
mingi și le-am imputat imediat. 
Acum echipamentul stă în ma
gazie. nu acasă, pe la unul, pe 
la altul. S-au mai comis gre
șeli, și in toamnă, dar In pro- 

ti mică. Si Nedea, și 
<1 Șoarece au trebuit, 
n urmă, să we alinie- 

pent.ru că altfel se 
pe banca rezervelor. 
e va îndrepta, e post- 
inescu, cunoștința mea 
La F.C. Argeș, sA ră- 

«echipei și chiar 
cu toată valoarea Iui.

>lt cred că sin tem la 
drum în FORMAREA 

dev Arate familii. 
i clubului, organele 
wceptat stilul meu de 
atru că nu vreau să 
ir... vorbe, tată un 

r. scoaterea pe timp ne
limitat a lui Șoarece, care s-a 
abătut de la programul echipei. 
Acest jucător este foarte apre
ciat, dar nimeni n-a venit să 
intervină, să conteste măsura 
luată. Avînd un teren propice 
de lucru, fără, amestec in tre
burile antrenorilor, m-am adap
tat renede la noua mea echipă, 
deși încă nu am condițiile de 
lucru de la F.C. Argeș. Este 
Insă un loc potrivit să creăm 
o echipă bună.

— Deci, să înțelegem cA, la 
anul F.C. Olt, va putea Juca în 
Cupa U.E.F.A. ?

— Ar fi cu adevărat o mare 
performanță, dar aspirațiile 
noastre nu merg atSt de sus. 
S-o luăm încet, să punem ba
zele unei echipe cu adevărat 
puternice și vom vedea. Eu zic 
că mai întîi ne-ar prinde bine o 
cupă balcanică. Cel mai 
doresc

ales in a- 
Joc. Am fl
ea șl la Pl- 
unui ritmai 

tovărășesc, 
la F.C. Olt,

Divizionarele „A“ la jumătate de drum...

MULTE „NUME“, PUȚINI... JUCĂTORI
17. A.S.A. TG. MUREȘ 17 6 1 10 25-22 13

Puncte ciștigate in deplasare: nici unul. Puncte pierdute acasă:
9 (cite 2 cu Universitatea Craiova și F.C.M. Brașov, 1 cu Steaua).
• Cel mai bun loc ocupat: 11 — etapa o 3-o; cel mai slab loc 

ocupat: 16 — etapa a 2-a.
S Golgeterii echipei: B6loni 6 goluri. Fonici 4, Hgjttal și Biro I 

— cite 3, Fazekaș, Bolta șl Szabo — cite 2, C, Hie și ~ 
Muntecnu 11 (Sportul studențesc) — autogol.
• Jucători folosiți: 19. Fazekaș șl Hajnal — cite 17 

tsp ir, Bdloni și Both H — cite 16, Biro I 15, Cemescu 
Hte — cite 13, Foniei 12, Varo și Biro II — cite 9, 
chiaș 6, Bolba 5, Dulău 4, Groza 2, Covaci L
• Primii jucători pe baza notelor: 1. Bolănl 7,40,

3. HajnaJ 6,73,
9 Media notelor echipei: 6.46 (6,81 acasă — 6,11
• Cartonașe roșii: Bolbnf — etapa a 15-a.
• Cartonașe galbene: 13 — 8 jucători; cele mai 

Gall, Biro l. Bolonl și Coetrn cite 2.
• 9 Nu a beneficiat de nici o lovitură de la 14 m.

notă cu un penalty, transformat.
• A expediat 219 șuturi (161 ocosâ — 56 in depkisare), dintre care 

716 pe spațiul porții (84 acasă — 31 In deplasare).

Găti — cite 1,

meciuri, Szabo, 
14, Gali ți C. 
Costin 8, Un-

ia deplasare).

multe: Both U,
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18. PROGRESUL VULCAN 17

POSESIA
ROȘII
4 4 9 18-32 12
1 punct cu F.C. Argeș și
6 (cite 2 cu S.C. Bacou

a 2-a, cel mai slab loc:

mult 
ca F.C. Olt să nu con- 
> echipă-meteorit, azi — 

5 — Jos. I-am convins 
■ătorli, pe conducătorii 
acest adevăr și acum 
oape aceeași limbă. 
Iești și harnici, S',.

noastră mai are 
mite lucruri de pus 
'icacitatea. de pn- 
nul rind, să-1 lnsu- 

-F j sacrificiu, cura- 
•gă de victorie, a- 
m tinut intotdeau- 
au încercat să-i 
evii mei pentru 

. sînt un conser- 
...itdeauna am eon- 

necesar că o echipă tresiderat necesar că o echipă tre
buie să aibă o bază puternici, 
să joace 90 de minute cu gîndul 
să nu primească gol, după care 
Bă se lanseze spre victorie. Ca 
Bă pleci la atac, trebuie «ă-țl 
asiguri spatele.

— Ce ne spui despre toamna 
fotbalului românesc ?

— Regret enorm necalificarea 
pentru că fotbalul e viața mea. 
S-au făcut mari greșeli In mo- 
mentele-cheic ale calificării. Pe 
Jucători trebuie să-i menții tot 
timpul în „priză". La meciurile 
decisive au cedat psihic, 
multe de spus, dar cine 
seama de ce spun eu ? Mi 
■pus de atîtea ori că aș 
contribui mai mult, pe 
general, la progresul fotbalului 
nostru. La Pitești am făcut o 
echipă bună, același lucru încerc 
să-1 realizez și la F.C, Olt. Cine 
vrea să vadă, vede...

Constantin ALEXE

Stat 
tine 
s-a 

putea 
plan

...Bolfini, Hajnal, Fanici, Bi
ro L iată cîțiva dintre jucăto
rii echipei A.S.A. Tg. Mureș 
care au făcut parte cândva din 
loturile reprezentative ^A“ și de 
tineret. Așadar, formația de pe 
Mureș dispune de un nucleu 
de jucători valoroși pe care și 
i-ar dori multe echipe din pri
mul nostru eșalon divizionar. 
Și, totuși, comportarea echipei 
în sezonul de toamnă a fost 
total nesatisfăcătoare, A.S.A. 
încheind turul campionatului 
pe penultima pozifie în clasa
ment, cu un alarmant —5 in 
„clasamentul adevărului* și, in 
consecință, cu perspective to
tal nefavorabile pentru retur. 
A.S-A. nu a obținut nici mă
car un singur punct din ceie 8 
meciuri susținute in deplasare 
pe întreg parcursul turului 
campionatului 1

Cum se explică o asemenea 
comportare submediocră a unei 
formații cu 
Divizia „A", 
jucători bine

vechi tradiții in 
care dispune de 
cotați 1 Cauzele

pa s-a comportat slab : în eta- 
pa 1, 0—2 cu Univers itatea Cra
iova ; în etapa a XIII-a 0—1 
cu F.C.M- Brașov.

Legat de comportarea celor 
trei compartimente, in privința 
eficacității, pe ultimul loc se 
situează linia... ofensivă. Pen
tru că din cele 25 de goluri 
marcate, 18 au fost opera fun
dașilor și mijlocașilor, în timp 
ce înaintașii n-au reușit să în
scrie decît de 7 ori 1 Și cînd 
te gindești că cei trei din atac 
s-au numit, de regulă, Fazekas, 
Panici, Cernescu. Jocul lent, 
fără decizie, cu acțiuni șablon 
Si lipsa de concentrare în fata 
porții, iată ci te va din deficien
tele unei linii ofensive eu un 
randament sub posibilități.

în ultima parte a sezonului 
de toamnă, echipa a marcat un 
oarecare reviriment, înregis- 
trfnd două victorii clare pe te
ren propriu (2—0 cu C. S. Tîr- 
goviște și 4—0 cu Sportul stu
dențesc) și două înfrîngeri la 
limită. în deplasare (1—2 cu

Portarul Biro II va respinge de data aceasta atacul dinamopist 
reprezentat, in această imagine, de Dragnea (in alb). Pină ia 

urmă insă tirg-murețenii vor pierde partida cu 3—2

sint multiple, fiind generate, in 
principal, de unele DISENSI
UNI EXISTENTE IN CADRUL 
COLECTIVULUI, între condu
cerea asociației, Jucători și an
trenori ; disensiuni care înain
tea meciului de la Timișoara, 
cu Politehnica, din etapa a 
15-a, au dus la înlăturarea an
trenorului Atila Erdogh. condu
cerea tehnică fiindu-i încredin
țată secundului Ștefan Czako, 
ajutat 
Bdloni. 
cadrul 
firește, 
blu a _ 
ficiente acte 
destui dintre 
tind importanța procesului de 
instruire, crezînd că pot face 
față cerințelor jocului numai 
ru numele, neangajîndu-se sus
ținut la efort, intrind pe teren 
fără tragere de inimă. Este les
ne de înțeles că o asemenea 
stare de fapte nu putea fi mo
bilizatoare... Chiar și In unele 
meciuri disputate „acasă", echi

de jucătorul Ladislau 
Desele frămintări din 

lotului s-au repercutat, 
in evoluția de ansam- 

echipei. Au existat su- 
de indisciplină, 
jucători nesoco-

„Poli" și 0—1 cu U-T.A.). Tre
buie să arătăm că titularizarea 
lui C. Hie în linia mediană a 
adus 
joc. 
doar 
bine.

Regresul A.S.A.-ei Tg. Mureș 
reiese clar și din următoarea 
comparație : la sfîrșitul turului 
campionatului trecut : 
cu 16 puncte, acutn. 
stagiunii de toamnă : 
cu 13 p. Ieșirea din 
poate face în primul ___  ,___
refacerea totală a coeziunii su
fletești 
tuiască

un plus de claritate in 
Dintre ceilalți jucători, 
Bol&ni a evoluat constant

îocul 11, 
la finele 
locul 17, 

impas se 
rind prin

in așa fel incit să alcă- 
cu adevărat O ECHI-

ADMINISTRAȚIA Of MAI LOW PIMMOSPORI IWOIHEAIA
• Ultimele trei zile de par

ticipare La TRAGEREA EXTRA
ORDINARA LOTO A REVE
LIONULUI. Pentru pârtie Lpanții 
care nu și-au procurat încă bi
letele, precum și pentru cei ce 
doresc să-și sporească posibilită
țile de a se numără printre 
primii mari cîștigători ai nou
lui an, sc reaminteșe că 
zarea biletelor pentru 
extraordinară Loto a 
nulul se închide 
brie 1981. _______  ___
tă constituie un prilej de a ob
ține autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 LM, importante sume 
de bani și excursii în R. S. 
Cehoslovacă sau R. P. Ungară. 
După cum s-a mai anunțat bi
letele de 25 lei varianta parti
cipă la toate cele 12 extrageri 
cu un total de 120 numere 1 Se 
Poate juca • pe variante s’mple, 
variante combinate și combinații

vta- 
tragerea 
Reveîio- 

joi 31 de«țm- 
Fiecare variantă juca-

Gheorghe NERTEA

[

1 :

ta Joasă tragere 
Loto a Revelionului

• CÎȘTIGURILE 
PKONOEXPRES DIN 
BRIE 1981. Cat. 
25% — autoturism

TBAGERII
23 DECEM- 

1 variantă 
-----  „Dacia 1300“ 

cat. 2 : 8 variante 25% a 8.092 lei 
cat. 3 : 26.50 a 2.443 lei ; cat. 4 
86,50 a 718 lei ; cat. 5 : 183.25 ;
353 lei ; cat. S : 8.799.50 a 40 lei 
cat. 7 : 215,00 a 200 lei; cat. 8 
3.795,25 a 40 lei. Report Ia cat. 1 
567 lei. Autoturismul „riacla 1300' 
realizat la cat. 1 pe o variantă 
25% a revenit participantului 
PtRVU I. ION din loc. Mineciu — 
Prahova.

„oap de pod", achitate sută la 
sută sau ta cotă de 26 la sută. 
Oferiți și celor dragi bilete pen
tru această tradițională și avan- 

extraordinară 
I

0 Puncte cîștigote în deplasare: 2 (cite 
Steaua). Puncte pierdute pe teren propriu: 
>1 Dinamo, cite 1 cu F.C. Constanța ți Jiu’l).
• Cel mai bun loc ocupat: 10 — etapa

18 — etapele 6-17.
O Golgeterîi echipei: Țevi — 5 goluri, Apostol 3, C. Zamfir și M. 

Jonescu — cite 2, Ticâ, Marțea, Simionov, l-saia, Stoichițâ și Neculce
— cite 1.
• Jucători folosiți: 25. Gh. Ștefan 17 meciuri, Apostol 16, Țevi și

Grigore — cite 15, Necuice 14, I. Alexandru 1B, Ișaia 11, Mcrica, Tică 
ți Simionov — cite 10, M. Lonescu 9, Cristea, ~ “
Tânâsescu și Stoichițâ — cile 8, M. Vasile ți 
Nicolae, Giron ți Gîrjoabâ — cite 5, M. Stoica
— cite 3, G. Sandu 1.
• Primii jucători pe baia notelor: 1. Grigore 

3. Gh. Ștefan 5,94.
• Media notelor echipoi: 6,04 (6,15 aaaiâ ■
• Cartonașe roții: Grigore (etapa a 1’7-a).
• Cartonașe galbene: 20 (1*1 jucători); cele mai multe: I. Alexan

dru 5.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m : 1 transformată (C. Zam- 

«f)._ 2 ratate (C. Zamfir și Tănăse^u). A fost sancționată cu 3 pe 
ita-lty-uri, toate trantormote.
• A expediat 191 tie ,atari (116 acasă — 76 în deplasare), ăintr-* 

«ore 90 pe spațiul porții (49 acasă "

C. Zamfir, Moteescu, 
Drogu — cite 7, V. 
4, Nignea și Anghel

6,50, 2. Apostol 6,06,

5,83 în deplosafe).

- 41 în deplasare).

Progresul-Vulcan are neplă
cuta misiune de a duce după 
ea „lanterna roșie" care sem
nalizează unde este terminată 
coada plutonului. Nu este vic
tima vreunei situații conjunc- 
turale, căci nu s-a deslipit de 
ultimul loc nici măcar o etapă, 
din momentul cînd clasamentul 
s-a cristalizat cit decît. după 
meciurile din startul campio
natului. Fenomenul mărturiseș
te o criză profundă care așea
ză echipa in postura de „clasi
că" formație codașă care nu-și 
face niciodată o iluzie mai ro
ză decît de a se smulge, cu 
chiu cu vai, din trista zonă a 
retrogradării.

Paradoxul consistă în faptul 
că pe parcursul ei de neinvi
diat, echipa a fost asistată de

decît albgrăvită cu alte culori 
gi albastru. Deci :

Perioada Mateianu : 
rizată prin fluctuații 
de comportament. Meciuri „mo
del". ca cel cu Steaua (2—2, pe 
Ghencea) sau cu F. C. Argeș 
(1—1, la Pitești) alternează cu 
partide submediocre (1—7 la 
Hunedoara sau 1—3 cu Sportul 
studențesc). Permutări continue 
in formula de echipă, tratarea 
diferențiată a meciurilor măr
turisesc neliniște, febrilitate, 
căutări interminabile. Se zvo
nește că „vechea gardă", jucă
torii cei mai autoritari ai for
mației. opuneau „veto“-ul lor Ia 
„schema" tactică propusă, mu it 
mai incomodă decit șablonul de 
o viată. Bilanț șubred : 4 punc
te după 9 etape, deși un „ade-

caracte- 
frapante

Apostol sare la cap și deschide scorul in partida cu Universita
tea Craiova, din ultima etapă a turului, pe care „lanterna^ o 

va ciștiga pină la urmă, rejăcindu-și, parțial, moralul

cîtiva tehnicieni cu recoman
dări excelente în fotbalul nos
tru. Pină la jumătatea turului, 
antrenor a fost Viorel Mate- 
ianu care și-a continuat man
datul din sezonul trecut, cînd 
reușise o redresare a unei si
tuații ce părea compromisă ; 
în continuare, Robert Cosmoc, 
asistat de Gheorghe Popescu. 
A trata diferențiat aceste două 
perioade se impune de la sine, 
defalcarea neurmărind nici o 
clipă o „punere fată în fată", 
•o comparație speculativă a în
sușirilor celor două „echipe 
tehnice", în care titular con
stant n-a rămăs decît „secun
dul" D. Baboie, a cărei carieră 
fotbalistică nu poate fi zu

REȚINEȚI I 

ÎMBRĂCĂMINTEA sport
DE ORAȘ, 
noutatea 

acestui sezon I
• COMODA 

• CĂLDUROASA
• PRACTICA 

ÎNLOCUIEȘTE CU SUCCES
CLASICUL PALTON I

Aceste creații de ultiaiâ 
orâ ale întreprinderilor de 
confecții sînt executate din 
diferite țesături tip tercot sau 
relon, mctlasate, câptuș'te 
cu materiale textile termo- 
Izolante, voluminoase.

PENTRU TOATE 
GUSTURILE Șl VÎRSTELE I 

O GAMA VARIATA 
DE CULORI Șl MODELE 
închise cu fermoar, nasturi 

sau capse, cu gluga fixa sau 
detașabila, se întrețin ușor.

IN CURIND în magazinele de confecții 
ÎMBRĂCĂMINTEA SPORT DE ORAȘ I

văr“ acceptabil : —2. Suporterii 
erîcnesc, vor înnoiri...

Perioada Cosmoc : Dispar 
dintre titulari Giron, Marica, 
juniorul Stoica, aproape com
plet si Isaia. Apare un alt ju
nior, Gîrjoabâ, lingă el Mate- 
escu, Simionov si M. Ionescu. 
Stoichițâ este, în fine, legiti
mat. Noua formație pare con
solidată datorită calităților lui 
Gîrjoabâ care acoperă un post 
„cheie", acela de portar. Nota
bilă și revenirea lui Mateescu. 
Șe joacă mai conventional, iz- 
butindu-se evitarea înfrîngeri- 
lor usturătoare. Se reali
zează și o partidă de ex
cepție, la F-C. Olt, pierdută la 
scor minim, în condiții drama
tice. Nu se 
punct de 
situația în 
rului (—4), 
neral a crescut (s-a ajuns la 12 
puncte). Noul antrenor se plin- 
ge de „moștenirea" fizică, defi
citară, a echipei preluate. Su
porterii se pling și ei, cel puțin 
pe parcursul a 78 de minute 
(pină la înscrierea unui gol) 
din meciul cu „U“ Cluj-Napo- 
ca, în care li s-a oferit o mos
tră de joc confuz, steril.

Progresul-Vulcan s-a menți
nut, în cele din urmă, la o 
distanță recuperabilă de plu
ton. Are, desigur, situația cea 
mai grea dintre toate divizio
narele și tocmai de aceea in
vestițiile ei de creativitate fot
balistică vor trebui să depă
șească în retur, cu mult, „me
dia" campionatului pentru a 
salva rămînerea în , divizie. 
Componenții echipei, în majo
ritatea lor, sînt maturizați, ex
perimentați, cu crampoanele to
cite prin foarte 
în „A" și „B“. 
atita chibzuință 
morală, incit să 
inerenta pierdere 
a unor „veterani" ? De răspun
sul la această întrebare poate 
depinde totul...

Ion CUPEN

aduce, în.". nic' 
afară, agravindu-se 
clasamentul adevă- 
deși punctajul ge-

multe bătălii 
Vor avea ei 
și atîta forță 

compenseze 
de entuziasm

pent.ru


PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
„Cupa Europei" la sărituri cu 

sclUuriie a programat pe tram
bulina de la St. Moritz (Elve
ția) un concurs în care victoria 
•a revenit Japonezului Masahiro 
Amtaoto. cu 259,9 p, (sărituri de 
91 m șl 92 m). Clasat pe locul 
doi, cu 252,7 p, norvegianul 
Jan-Henryk Troen a realizat 
cea mal lungă săritură a con
cursului — 95 m.

r
După trei etape, în campio

natul mondial de hochei pe 
gheață pentru echipe de juniori 
(grupa A), conduc neînvinse se
lecționatele Canadei șl Ceho
slovaciei, cu cîte 5 p. urmate 
de formațiile Suediei, S.U.A. — 
cu cîte 4 p, Finlandei, U.R.S.S. — 
cu cîte 2 p. R F. Germania șl 
Elveției — zero p. Rezultate : 
Canada — U.R.S.S. 7—0 (2—0,
1— 0. 4—0), S.U.A. — Elveția 6—3
(3—0 2—2, 1—1) ; Suedia — R.F.
Germania 5—1 (1—1, 3—0, 1—0); 
Cehoslovacia — Finlanda 5—1 
(2—0. 2—0. 1—1)

★

La pavos au început între-, 
cerile celei de-a ' 58-a ediții a 
competiției internaționale de ho- 

. ; -„Jochei pe gheață „Cupa Spengler*. 
— , In partida inaugurală. echipa
» • cehoslovacă T. J. Vitkovice a

-»• .“învins cu scorul de 5—4 (1—1,
2— 1. .2—2) formația Universității 
Minnesota (S.U.A.).

gen, selecționata U.R.S.S. a În
vins cu scorul de 7—3 (4—3. 3—0, 
1—0) reprezentativa Suediei.

★
La Garmlseh Partenkirchen 

(R.F.G.), în meci tur pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni* Ia hochei 
Pe gheață, echipa S.C. Rlessersee 
a învins cu scorul de 7—4 (3—2, 
4—0, 0—2) formația suedeză BK 
Faerestads.

Intr-un meci International a- 
mbcal de hochei pe gheață dis
putat în «rasul olandez Gronln-

Liderul „Cupei Mondiale*, 
schiorul american Phil Mahre, 
in iureșul unei curse de slalom

BORIS MIHAILOV (U.R.S.S.) 

„DORESC SPORTIVILOR ROMÂNI 
MARI Șl FRUMOASE SUCCESE iN ’82!

Figură proeminentă a hocheiului mondial, Boris Mihailov, 
lost pină nu de mult căpitanul reprezentativei sovietice, s-a 
aflat pentru citeva zile la București, in calitate de antrenor al 
echipei S.K.A. Leningrad. Prilejul de a sta de vorbă, fie și 
10—15 minute, cu un hocheist care are în palmares 12 titluri 
mondiale, 3 medalii de aur la J.O. și peste 100 de jocuri în se
lecționata U.R.S.S. la C.M. și J.O. nu putea fi ratat, așa că...

— Ați trecut de mai bine de 
un an de pe banca jucătorilor 
in... spatele ei. ca antrenor. 
Care sînt primele impresii ?

— Este greu. Tare greu. Mai 
bine era pe gheață !

— Apropo de gheață. Care 
este cea mai frumoasă amin
tire ?

— Meciul cu selecționata 
NHL (n.n. celebra ligă profe
sionistă canadiană), din 1972 de 
la Montreal cind de la 2—0 
pentru canadieni am întors 
rezultatul la 7—3 pentru noi și 
eu am marcat două goluri.

— Cum v-au plăcut hoche- 
iștii români ?

— De la campionatul mon
dial de la Viena din '77 cind am 
jucat împotriva României, ho
cheiul din tara dv. a făcut un 
mare progres. Aș zice că nu 
mai este o atît de mare dife
rență față de echipele de gru
pa A a campionatului mondial.

— Dacă ați fi antrenorul e- 
chipei României ce sfaturi ați 
da jucătorilor ?

— Este greu de răspuns. Eu 
m-am uitat mai mult la echi
pa mea. Totuși, le-aș spune să 
fie mai atenți in apărare, mai 
mobili și mai agresivi in fața

porții. Ar trebui, cred eu, să 
se muncească mai mult la pre
cizia paselor și la rapiditatea 
cu care se execută șuturile la 
poartă. Azi hocheiul este un 
sport de foarte mare viteză. 
Nu mai este timp de gindU 
prea mult și nici de potrivit 
pucul...

— Cu ce gînduri plecați »- 
casă 7

— Am fost primiți excelent : 
ospitalitatea românească nu 
este doar o vorbă de curtoa
zie. Eu vreau să mulțumesc 
prietenilor din București pen
tru calda găzduire ce ni s-a 
rezervat. Vă rog să transmiteți 
tuturor sportivilor români, din 
partea mea și a jucătorilor 
mei, un călduros „La mulți 
ani* și o sinceră urare de 
mari și frumoase succese 
in ’82 !

Așa ne-am despărțit de acest 
mare hocheist, care dorește să 
devină și un mare antrenor. El 
speră să aibă un demn succe
sor în fiul său Andrei, azi în 
vîrstă de 15 ani, căpitan al e- 
chipei de juniori a Ț.S.K.A. 
Moscova, formație în care _a 
debutat și s-a afirmat și tatăl 
Său, Boris Mihailov...

Călin ANTONESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Francezul Rad- 

houane Bouster a terminat în
vingător în cursa internațională 
desfășurată la Paris, fiind cro
nometrat pe distanța de 9,500 km 
cu timpul de 26:46. Pe locul doi 
s-a clasat fostul campion mon
dial de cros, belgianul Lewn 
Schots — 26:49. iar locul trei a 
fost ocupat de francezul J. Box- 
berger — 27:15.

BASCHET • Turneul interna
tional masculin de la Paris a 
fost cîștigat de selecționata 
Franței, care în meciul decisiv 
a întrecut cu scorul de 100—81 
(47—42) formația Israelului. în 
partida Dentru locul trei, repre
zentativa Cehoslovaciei a învins 
cu 98—91 (43—42) » selecționată
din S.U.A

CICLISM • Concursul inter
național de cidocros de la Villa- 
bona (Spania) a fost cîștigat de 
sportivul spaniol Inadui Vijandi. 
înregistrat pe distanța de 19 km 
cu timpul de lh05:53. Pe locul 
secund s-a situat compatriotul 
său Inadui Nayora — lhO6:15.

tenis • Ia Melbourne, In 
cadrul campionatelor Internatio
nale ale Australiei, jucătorul 
australian John Alexander l-a 
eliminat cu 2—6, 6—4, 3—6, 6—1, 
7—6 pe americanul Fritz Bueh- 
ning. Alte rezultate : Delaney 
(S.U.A.) — Mitcham (S.U.A.) 
6—4, 3—6, 6—3, 7—6 j Gurfeiin
(S.U.A.) — Pascoe (Australia)
6—3, 7—6, 6—3 ; Hogs-tedt (Sue
dia) — McCain (S.U.A.) 7—5,
6—4, 6—2 ; Stefans ki (S.U.A.) — 
Masur (Australia) 4—6, 6—4, 2—6,
6— 2, 7—6. > Rezultate înregistrate 
în finalele probelor de simplu re
zervate juniorilor (18 ani) în 
turneul „Orange Bowl" de la 
Miami Beach : Masculin : Car
los Chabalgottl (Brazilia) — 
Fernando Roese (Brazilia) 4—6,
7— 6, 7—5 ; Feminin : Rafaela Re- 
goi (Italia) — Beverly Bowes 
(S.U.A.) 6—1, 6—3.

VOLEI • în prima zi a tur
neului internațional masculin de 
volei de la Apeldoorm (Olanda), 
echipa italiană Ricadonna Asti 
a întrecut cu scorul de 2—1 
(7—15, 15—9, 15—11). formația
vest-germană Padeborn.

CALENDARUL INTERNATIONAL
Al CICLIȘTILOR AMAIORI

ÎN 1982
La Zurich a avut loc Con

gresul de calendar al Uniunii 
Internaționale de Ciclism. Din 
programul curselor pentru a- 
matori pentru 1982 se desprind 
următoarele : Turul provincii
lor italiene (26 aprilie — 1 
mai) ; „Cursa Păcii" (9—23 
mai) ; Turul Angliei (24 mai 
— 5 iunie). Turul Tunisiei (24 
mai — 4 iunie) ; Turul R. D. 
Germa . (22—28 iunie) ; Turul 
Iug .laviei '. .ie — 4 iu
lie) ; Turui oiovaciei (11—18 
august) ; Marele Premiu „Wil
helm Tell“, in Elveția (23—29 
august) ; Campionatele mon
diale în Anglia (1—4 septem
brie) ; „Tour de l’Avenir" 
(9—20 septembrie) ; Turul Bul
gariei (19—26 septembrie) ; Tu
rul Turciei (3—10 octombrie) ; 
Turul Camerunului (5—8 no
iembrie).

I.1A.L ȘI CONTROLUL 
ANTIDOPING...

ROMA, 2.8 (Agerpres). — 
Președintele federației interna
ționale de atletism (I.A.A.F.), 
dr. Primo Nebiolo, a anunțat 
că forul diriguitor al atletismu
lui intenționează să lărgească 
numărul de centre de control 
anti-doping, astfel că, încă la 
sfirșitul acestui an. numărul 
lor să ajungă la 15. In prezent, 
astfel de centre există în R.F. 
Germania, Anglia, U.R.S.S. R.D. 
Germană. Canada, Elveția și 
Iugoslavia, altele urmînd să se 
deschidă in Austria, Italia șl 
Finlanda. în S.U.A. un aseme
nea centru de control antido
ping se construiește în prezent 
la Los Angeles, gazda viitoarei 
OlimDiade de vară.

EN NARI CONCLPS 
INTERNATIONAL DE ÎNOT

în piscina de la Gainesville 
(Florida) se va desfășura, In
tre 8 si 10 ianuarie 1982, un 
mare concurs internațional de 
natație, la care și-au anunțat 
participarea înotători și Îno
tătoare din R. D. Germană, 
U.R.S.S., Canada. R. F. Ger
mania. Japonia, Suedia. Franța 
și S.U.A.

Scrima mondială in 1981 (il)

VICTORIILE TINERETULUI
Șl MARILE SURPRIZE

La caracterul inedit al anului 
1981 in scrima mondială — pe 
care l-am susținut în prima re
trospectivă dedicată acestei dis
cipline olimpice — au contribuit 
din plin și marile surprize care au 
punctat majoritatea competițiilor 
de referință, Campionatele mon
diale și europene, Universiada 
(excepție fiind doar Cupele eu
ropene, unde aceleași protago
niste a<u dominat competiția e- 
chipeler campioane naționale de 
pe bătrînul continent).

lată, de pildă, eșecul ta lanț 
al scrimei franceze pe teren 
propriu, la ediția de la Cler
mont-Ferrand a Campionatelor 
mondiale. Nici o medalie, după 
ce cu un an înainte, la J.O. 1980, 
de la Moscova, obținuse 4 meda
lii de aur, una de argint și una 
de bronz, doar în proba de sa
bie scrimerii francezi nefiind pre- 
zenți pe podium 1 Din mari favo- 
riți, floretista Pascale Trinquet, 
campioană olimpică, spadasinul 
Philippe Riboud, campion. mon
dial la Melbourne, floretistul Pas
cal Jolyot, vicecampion mondial 
și olimpic, precum și echipele 
„cocoșului galic- de floretă mas
culin, feminin și de spadă, cam
pioane olimpice la Moscova, au 
devenit în fața entuziaștilor lor 
suporteri, la Clermont-Ferrand, 
mari deziluzii...

în ediția specială scoasă de cu
noscuta revistă franceză „Escri- 
me" în preajma ediției 1981 a 
Campionatelor mondiale, printre 
favorlțli respectivelor probe nu 
figurau floretista Jujie Loan 
(R.P. Chineză), sabrerul Wodke 
(Polonia), spadasinul Szekely 
(Ungaria), floretistul Kaki (Ro
mânia). Pentru că nu mulți erau 
aceia din lumea scrimei care-și 
mai aminteau că în 1978 la 
„mondialele* de tineret de La 
Madrid necunoscuta Luan produ
cea prima mare surpriză ajun- 
gînd în finală, unde a pierdut, 
însă. în fața franțuzoaicei Brigitte 
Latrille, pentru ca în acest an 
să-șl la revanșa în fața acesteia, 
dobîndind astfel dreptul de a e- 
volua în asaltul pentru locurile 
1—2 la „mondialele- de seniori. 
Wodke nu se clasase înainte da 
Clermont-Ferrand în nici o fina
lă a unui concurs de cat. A» 
dear la Trofeul Luxardo figurînd 
în „sferturi-. Și iată că la C.M. 
a trecut în finală, consecutiv, da 
coechipierul său Bierkowski, de 
sovieticul AUohin și, pentru ob
ținerea titlului de campion mon
dial, de ungurul Gedfivari, cel 
care s-a clasat pe primul loc în 
clasamentul „Cupei Mondiale-, în 
1980 și 1981, iar la Foggia, ta 
toamna acestui an, avea să do
bândească și titlul european. Wod
ke n-are decît 23 de ani. Tînărul 
spadasin Szekely, cu alura șl 
mișcările sale de floretist, nu era 
decît un out-sider la Clermont- 
Ferrand, deși victoria sa asupra 
fostului campion mondial și 
limpic Pusch (R.F.G.) în finala

turneului de'la Berna trebuia să 
dea de gîndit. Dealtfel, el a fost 
singurul cîștigător al unui tur
neu de cat. Ă din sezonul pre
mergător „mondialelor- calificat 
printre cei 8 finaliști ai probei 
de spadă, probă in care toți me- 
daliații (ungurul Szekely, sovieti
cul Mojaev și vest-germanul E. 
Bormann) constituiau o noutate 
în palmaresul competiției mondia
le. Floretistul nostru Petru Kuki 
a reintrat ta acest an ta plutonul 
trăgătorilor de elită, după ce se 
părea că vîrful carierii sale spor
tive fusese atins prin cele două 
titluri consecutive de campion 
mondial de tineret (1974—75). Re
intrarea spectaculoasă: argint la 
Clermont-Ferrand (după victorii 
în finala de 8 la Dai Zotto, Scuri 
și o finală memorabilă, decisă în 
prelungiri, cu campionul olimpic 
Smimov) și la Universiada de la 
București, bronz la C.E. de la 
Foggia, care atestă marile cali
tăți ale acestui scrimer aflat în 
pragul maturizării depline, spe
ranță românească pentru J.O. ’84.

Iar la debutul noii serii a C.Es, 
la Foggia, marea surpriză s-a nu
mit spada, pe primele două locuri 
clasindu-se Mazzoni (Italia) și 
Ganeff (Belgia) care nu figurau 
printre primii 20 de spadasini în 
clasamentul „Cupei Mondiale-, in 
timp ce campionul mondial Sze
kely venea doar pe locul 4 !

Interesant de subliniat ni sa 
pare faptul că în disputa dintre 
trăgătorii vîrstnici, consacrați, cu 
mulți ani pe planșele marilor 
concursuri, și «oi ©« <Ucnte cărți 
de vizită, sau reprezentanți ai 
„noului val**, la campionatele 
mondiale și europene din acest 
an superioritatea a fost de par
tea tineretului. Dealtfel, atît la 
Clermont-Ferrand, cît și la Fog
gia doar cite un titlu a revenit 
„monștrilor sacri": floretistei Cor
nelia Hanisch (R.F.G. — 29 de 
ani) la C.M., și sabrerulul Imre 
Gediivari (Ungaria — 30 ani) la 
C.E. Numai sabrerii din vechea 
gardă se mai pot lăuda, însă, 
acum la sfîrșit de an că n-au ce
dat pasul, lîngă Gedovari aflîn- 
rtax-so în prim plan Maffei, Bier- 
kovski și G. Nebald. Pentru că 
■Jbatâ, după succesul din vară, Cor
nelia Hanisch a fost întrecută în 
toamnă, la Foggia, de Anamairita 
Spaxaciarl și Dorina Vaccaronl.

Și în final, o constatare cu va
loare de anticipare pentru acest 
nou ciclu olimpic: dintre toți me
dalia ții anterioarei ediții a C.M. 
(Melbourne ’79) — floretistele C. 
Hanisch, V. Sidorova, I. Schwar- 
czenberger, floret iști 1 A. Roman- 
kov, P. Jolyot și F. Dai Zotto, 
spadasinii I. Harmemberg, E. 
Kolczonay și Ph. Riboud, sabre
rii V. Nazlimov, V. Krovopuskov, 
și M. Burțev, La C.M. ’81 doar 
Cornelia Hanisch a mai rezistat 
concurenței...

Paul SLAVESCU

RANAZ SENEGHEUA
PE LOCUL 1

MOSCOVA, 2» (Agerpres). — 
Ancheta revistei „Fotbal-Hochei" 
l-a desemnat drept cel mai bun 
fotbalist sovietic al anului 1981 
pe Ranaz Seneghelia, atacantul 
centrai al echipei Dinamo Tbi
lisi si al reprezentativei U.R.S.S. 
Pe locurile următoare au fost 
clasați Oleg Blolita ai Leonid 
Buriak - (ambii de la Dinam. 
Kiev).

Șl TOTUȘI, FRANZ BECKEN
BAUER SE RETRAGE™

MUNCHEN, ÎS (Agerpres). — 
Fostul căpitan al selecționatei 
R. F. Germania, Franz Becken
bauer, a declarat agenției de 
presă vest-germano S.I.D. că

PRELIMINARIILE
29 de reprezentative s-au ali

nia* Ia startul meciurilor de 
calificare. Față de celelalte zone 
geografice, ele nu s-au mal In- 
tllntt în turnee, ci întîletatea 
și-au disputat-o sistem cupă, a- 
dică eliminatoriu.

Da la prima rundă de meciuri 
tur-retur, au fost exceptate re
prezentativele Sudan, Liberia, 
Tog. si Zimbabwe, ultima înlo
cuind în ultimul moment echi
pa Africii Centrale, retrasă din 
competiție.

46 de meciuri s-au disputat 
plnă cind au fost cunoscute cele 
două formații calificate pentru 
turneul final din Spania : AL
GERIA șl CAMERUN. Iată re
zultatele :

RUNDA I : Tanzania — Kenya
1— 3. 5—0 ; Libia — Gambia 2—1, 
0—0 ; Zambia — Etiopia 0—0. 
4—0 ; Algeria — Sierra Leone
2— 2. 3—1 ; Maroc — Senegal

hotărîrea sa de a se retrage din 
activitatea oompetițlonală la 
sfirșitul acestui sezon este Ire
vocabilă. „De la • anumită 
virstă, anii adăugați ineep să 
devină parcă dubli, și n-ara 
rost Mă mal continui", a arătat 
Beckenbauer, oare se află în 
prezent la SV Hamburg, după 3 
ani petrecuțl In S.U.A., la echi
pa „Cosmos* din New York.

în virată de 3« de ani. Frantt 
Beckenbauer a fost selecționa* 
In reprezentativa R.F. Germania 
de 103 ori, dețtatad recordul în 
materie In tara sa. a Cîștigat 
titlul de campion mondial, In 
1974, si de trei ori „Cupa cam
pionilor europeni" cu formația 
Bayern Miinchen.

CAMPIONATE
SPANIA (Et. a 17-a, ultima a 

turului) i Cadiz — Castellon 5—lj

Betls — diF. Barcelona 2—0 ; 
Real Madrid — Santander 4—0 ; 
Athletic Bilbao — Real Socledad 
1—1 ; Os as una — Atletico Ma
drid 0—1 ; Espanol Barcelona — 
Sevilla 2—0 : Valencia — Hercu
les Alicante 2—0 ; Zaragoza — 
Valladolid 2—1 ; Das Palmas — 
Sporting Gijon 1—1.

Clasament : 1. C.F. Barcelona — 
26 p ; 2. Real Madrid — 24 p | 
3. Real Socledad — 24 p.

PORTUGALIA (Et. 13) : F. C. 
Porto—Rio Ave 1—2 ; Sporting — 
Estoril 3—2 ; Penafiel — Benfi
ca o—3 ; Setubal — Portlmo- 
nense 1—0 ; Espinhe — Boavis- 
ta 0—0 ; Belenenses — Amors 
0—0 ; F.C. Braga — Leirla 2—U 
Clasament s 1. Sporting — 22 p: 
2. Benfica — 19 p ; 3. F.C. Port. 
- It p.

CAMPIONATULUI MONDIAL
1— 9, 0—0 ; Guineea — Lesotho
3—1, 1—1 ; Camerun — Malawi
3— o, 1—1 ; Nigeria — Tunisia 
9—2, 2—0 șl 4—3 la U m ; Zair— 
MozamMo 5—2. 2—1 : Niger — 
Somalia 0—0, 1—1 (Niger califi
cată datorită golului marcat in 
deplasare) ; Egipt și Madagascar, 
calificate datorită retragerii Ugan- 
dei șl Ghanei.

RUNDA H : Algeria — Sudan
2— 0. 1—1 5 Niger — Togo 0—1,
9—1 (Niger calificată pentru două 
goluri marcate ta deplasare) ; 
Guineea — Liberia 0—0 ; 1—0 ;
Camerun — Zimbabwe 2—0. o—1 ; 
Nigeria — Tanzania 1—1, 2—0 ; 
Maroc — Zambia 2—0, 0—2 șl 5—4 
la H m ; Zair — Madagascar 
1—1, 3—2 ; Egipt, calificată da
torită retragerii Libiei.

RUNDA HI: Algeria — Niger
4— 0, 9—1 ; Nigeria — Guineea
1—1, 1—0 ; Maroc — Egipt 1—0

SN africa
0—0 ; Camerun — Zair 0—1. 6—L’

RUNDA IV t Camerun — Ma
roc 2—0, 2—1 ; Algeria — Nige
ria 2—0, 2—1.

Așadar, Africa va fi. repre
zentată de două formații car. 
vor participa ta premieră la • 
fază finală a C.M. Amtadouă au 
ta alcătuirea lor jucători care au 
activat (sau activează) ta cam
pionatul Franței. Ca de pildă 
Milla, Toko to. Kaham sau Bo- 
hoken dta echipa Camerunului, 
antrenată da Iugoslavul Brank. 
Zutiri, ta care marea vedetă 
este portarul Thomas N'Kone. 
afla* ta vederile iul Helen io 
Herrera pentru C.F. Barcelona. 
In formația Algeriei, pregătită 
de E. Rogov (U.R.S.S.) șl S. 
Maeuche, fost la Stade de Reims, 
au fost prezent! printre alții.' 
Mansouri. Zidane Dahleb șl 
Gamoun. nume cunoscute în 
campionatele Franței sl Belgiei.
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